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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1399/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de junho de 2018.

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires,
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente
Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1398/2018, colocando a
seguir em discussão e votação. Aprovada por unanimidade. A seguir o
Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 007/2018 do executivo: “Autoriza a
abertura de crédito especial e dá outras providências 2- Requerimento nº. 081
/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires
Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que
abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho
- Solicita que seja construída uma varanda na área atrás do Espaço Cultural
Professora Maria Pinto. JUSTIFICATIVA “A área existente nunca foi utilizada
e a construção desta varanda será útil para a realização de cursos, oficinas e os
mais variados eventos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 1º de junho de 2018
Eduardo Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires –Vereador
Proponente. 3- Requerimento nº 082 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da
Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem,
no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a
Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Realizar manutenção na iluminação da Praça Onofre Araújo, a “Pracinha da
Passarela”. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário para melhorar a iluminação
pública do referido local, proporcionando maior segurança aos moradores. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 1º de junho de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel
Ayres e Daniel Dias. 4- Requerimento nº 083/2018 Autor: Dulcimar Prata
Marques. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que sejam adquiridas
cadeirinhas para crianças e bebês confortos para o município. JUSTIFICATIVA:
“Tal solicitação se faz necessária por uma questão de segurança, uma vez que é
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grande o numero de crianças que são transportadas para tratamento de saúde em
outros municípios. Conforme Lei [9.503/97], o uso de tais equipamentos é
obrigatório”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 04 de junho de 2018. Dulcimar
Prata Marques-Vereadora Proponente. 5 - Requerimento nº 084/2018. Autores:
Eduardo Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho.
- Solicita providências quando ao alargamento da Entrada principal do Bairro
das Mangueiras. JUSTIFICATIVA: Devido à dificuldade de visibilidade dos
motoristas no cruzamento da Avenida das Mangueiras com a Rua Dr. Mário
Hugo Ladeira, e também por prejudicar o tráfego de pedestres, que precisam
andar em meio a rua, por não haver calçada para sua locomoção. Esta solicitação
se faz, a pedido de moradores do bairro, e demais munícipes que por ali
transitam. Sala de sessões “Messias Lopes”, 28 de maio de 2018. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires-Vereadores Proponentes. 6Leitura de Ofício: Oficio nº 0426/2018/GIGOV/JF referente contrato de
repasse celebrado entre o Município de Rio Novo e a Caixa Econômica Federal
no valor de R$222.857,14 (Duzentos e vinte e dois mil oitocentos cinquenta e
sete reais e quatorze centavos) que tem por finalidade “Reforma de praças
públicas em bairros do município de Rio Novo”. 7- Leitura de Ofício: Oficio nº
0427/2018/GIGOV/JF referente contrato de repasse celebrado entre o Município
de Rio Novo e a Caixa Econômica Federal no valor de R$460.952,38
(Quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito
centavos) que tem por finalidade “Construção de praças públicas em bairros do
município de Rio Novo”. 8- Leitura de Convite: O Instituto Federal do Sudeste
de Minas Gerais e a Empresa de Assistência Técnica do Estado de Minas Gerais
(Emater Minas Gerais), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, convidam para o Encontro Regional de Agroecologia
das Matas de Minas: Desafios da Extensão Agroecológica e Semana do
Alimento Orgânico a ser realizado no 08 de julho de 2018 às 8:00 horas no
Campus Rio Pomba do IF Sudeste de Minas Gerais. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 007/2018 do executivo: “Autoriza a abertura de crédito
especial e dá outras providências.” Colocado em segunda discussão e votação,
encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade.
2- Requerimento nº. 081 /2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
3- Requerimento nº 082 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt,
Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 083/2018 Autor:
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Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com
a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que o município só tem uma
cadeirinha, mas não é suficiente, que em conversa com o Prefeito e o Secretário
de Saúde os mesmos disseram que fosse feito um requerimento que será
atendido, convidou os demais vereadores para assinarem com ela o
requerimento. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Agradeceu a vereadora por ter feito a solicitação, anteriormente já havia sido
feito mas não foi atendido, e esperava que agora fosse atendido. Palavra como
vereadora Dulcimar Prata Marques: Sugeriu que o requerimento fosse
modificado para reitera e assinado por todos. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 084/2018. Autores:
Eduardo Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres C. S. do
Carmo: Perguntou se já tinham um planejamento de como fazer o alargamento
sendo que nos dois lados da rua existiam casas. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse já estar sendo conversado
com os proprietários e familiares, a prefeitura irá fazer um projeto para que se
possa reconstruir a casa deixando o espaço da calçada. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a Palavra Livre o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda comentou com referência
aos Ofícios Oficio nº 0426/2018/GIGOV/JF e Oficio nº 0427/2018/GIGOV/JF
que tratam de contratos para construção e reforma de praças no município.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Fez uso da palavra para agradecer ao Prefeito Ormeu Rabello Filho por atender
ao seu requerimento com referencia ao nivelamento da Rua Visconde do Rio
Branco, e perguntou aos vereadores João Bosco F. Pires e Eduardo Luiz X. de
Miranda se o requerimento feito por eles solicitando reparos na quadra
poliesportiva do bairro Mangueira se haviam obtido alguma resposta, pois a
população ainda estava questionando. Palavra com o Vereador João Bosco
Ferreira Pires: Em resposta ao vereador Jordão Amorim o vereador disse que o
executivo já havia respondido dizendo que estaria estudando a viabilidade da
reforma, disse ainda que a Associação de Paes e Amigos do ExcepcionaisAPAE utiliza o espaço para realização de sua festa anual, e o prefeito se
comprometeu a dar uma ajuda na reforma, e que a Associação está
regularizando sua documentação para que possa receber repasse de verbas.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Informou que amanhã dia 06 o pré candidato ao governo do estado Rodrigo
Pacheco estará em Goianá às 16:30 horas, e que o Prefeito de Goianá ligou
convidando a todos para participarem do evento; que hoje esteve com o André
Rezende, locutor da Radio Transa News que se dispôs a divulgar informações se
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for de interesse da câmara, e a principio a câmara ira fazer uma chamada toda
segunda convidando a população a participar das reuniões, e se algum vereador
tiver sugestão poderiam discuti-la na próxima reunião; quinta-feira em São João
Nepomuceno acontecerá um encontro do caminhos verdes, que estará presente e
caso algum vereador também tenha interesse em ir deixar o nome na secretaria
da câmara; lembrou que hoje se comemora o dia do meio ambiente, e que
infelizmente o município não tem uma legislação específica para essa área, que
a preservação é muito importante principalmente para as futuras gerações.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Parabenizou os
funcionários da epidemiologia e ao Secretário de Saúde pelo trabalho que vem
sendo realizado, e que mesmo com o número de agentes reduzidos conseguiram
com que o município não fosse positivado com nenhum caso de dengue. Não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
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